
Sct. Johannes Sogns Menighedsråd 

Der indkaldes hermed til menighedsrådsmøde tirsdag den 11. maj 2021 kl. 17 i 
Johanneshuset. Afbud til Henning senest søndag 9. maj kl. 12. Der serveres 
sandwich, kaffe og te på mødet. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Nyt fra  
a. Kirkeværgen vedr. indkomne tilbud i forbindelse med nyt tag på kirkens tårn/Ib og 

Henning 
b. Aktivitetsudvalget /Anne 
c. Byggeudvalget for tilbygning af provstifløj /Henning 
d. Busture i forbindelse med ensomhedspulje /Inge (Bilag) 
e. Orientering fra kontaktpersonen 

i. Medarbejdermøde 
ii. Satser for organistvikarer 

f. Grøn Kirke 
 

3. Udvalget for Kirkens fødselsdag (Bilag) 
 

4. Drøftelse og beslutning om forsøg vedr. etablering af forhæng i første omgang i forbindelse 
medkoncertvirksomhed dernæst i forbindelse med andre anvendelsesmuligheder, 
udformning, materiale, max. højde, opbevaring mv.  

 
5. Skal vi holde en temadag, f.eks. i forhold til at komme videre med visioner, men også for at 

få indblik i budget og regnskab, besøg af ungdomspræsteriet, flere emner? 
5b  Gennemgang af kvartalsrapport /Inge og Henning (Bilag) 
 
6. Nedsættelse af udvalg i forbindelse med arbejdet omkring vores hjemmesides 

tilgængelighed. Vi skal sørge for, at hjemmesiden er tilgængelig for folk med særlige 
udfordringer. Der vil desuden være plads til en generel drøftelse af vores brug af 
hjemmeside og Facebook som ansigt ud ad til i sognet. En opdatering af hjemmesiden? 

 
7. Drøftelse og beslutning vedr. Kalender for Kirkens Flagdage (2 Bilag)  

 
8. Mobilnummer til betaling. /Camilla 

 
9. Sogneudflugt. VI skal finde én som vil stå for pengene i forbindelse hermed jfr. bilag 

 
10. Udlejning af del af havegrund tilhørende præsteboligen Jellingvej 39 /Henning og Dorte 

 
11. Personale- og menighedsrådsarrangement /Dorte (Bilag) 

 
12. Evt. 

 
13. Godkendelse af referat 

/Henning 
 



Referat af menighedsrådsmøde 11.05.21 i Johanneshuset 

Deltagere: Camilla Lauridsen, Jimmi Jacobsen, Kevin Larsen, Jonna 

Madsen, Ib Holck, Michael Astner, Henning Lauridsen, Inge Kristiansen, 

Anne Serup, Karina Frank, Dorte Volck Paulsen 

Afbud: Lisbeth Frøkjær Smed 

1. Dagsorden godkendt. 

2.  

a. Der arbejdes videre med indkomne tilbud vedrørende nyt tag på 

kirkens tårn. 

b. Efterårets sogneeftermiddage og -aftner er planlagt. 

c. Byggeudvalg: Arbejdet med tilbygning påbegyndes. Krolfbane flyttes til 

Den gamle Gård. 

d. Busture: 1. tur onsdag 12.5 fuldt booket. 2. tur næsten fuldt booket 

e. Kontaktperson: Det årlige møde for medarbejderne afholdes d.  27.5 kl 

16  

Jimmi indkalder til møde for kirkesangerne.  

 Satsen for organistvikarer er til forhandling. Vikarerne aflønnes efter 

uddannelsesniveau. 

f. Grøn kirke: Arbejdet påbegyndt via Zoom, fortsætter med fysisk møde. 

Udvalget laver udmelding til Johanneshuset og hjemmesiden om deres 

intentioner. 

3. Kirkens fødselsdag: Der er behov for hjælp til bl.a. fragt og oppustning 

af kirkehoppeborg. Kevin og Bobby henter og bringer hoppeborgen. 

Michael hjælper med det tekniske. Camilla undersøger mål på hoppeborg 

for at sikre der er plads. 

Krokusplantning udsættes pga. byggeriet. 



 Der skal formodentlig tilladelse til opsendelse af balloner.  

Vi vil gerne markere åbningen yderligere. Evt. med kaffe og rundstykker. 

Ugeavisen vil gerne bringe omtale. 

4. Evt. forhæng i forbindelse med koncertvirksomhed: Et flertal af 

menighedsrådsmedlemmerne er for etablering af forhæng i forbindelse 

med enkelte store koncerter 1-2 gange årligt. Nogle siger måske og en 

siger nej. 

Hvor højt skal forhænget gå op? Apsis buen skal være synlig. Alternativ til 

forhæng kunne være roll ups (ikke så kønt) eller plexiglas (dyrt). 

Det er vigtigt at løsningen bliver æstetisk. 

Henning kontakter Matthias for at aftale prøveopstilling og -sang, som 

evt. kan finde sted 15.6. 

5. Temadag? God ide. Måske som tematimer.  

Økonomi er første emne. Temamøder til efteråret f. eks tirsdage 14 dage 

efter menighedsrådsmøderne. 

Evt. økonomimøde mandag 31. 5 eller tirsdag 1.6. kl. 17. 

5 b. Kvartalsrapporten blev gennemgået af Inge.  

6. Hjemmesidens tilgængelighed: Udvalg nedsat med: Jimmi, Paulina? og 

Ib. 

Vi skal arbejde på, at hjemmesiden bliver tilgængelig for brugere med 

forskellige handicaps. Der er mulighed for at klage via hjemmesiden, hvis 

man ikke er tilfreds med tilgængeligheden.  

Frit gravsted - hvor skal punktet placeres på hjemmesiden?  

Skal hjemmesiden have et eftersyn? Vi skal diskutere forholdet mellem 

hjemmesiden og Facebook og annoncering. 

7. Flagdage: der er behov for afløsning på Michaels fridage.  



Flagudvalg: Jonna, Karina og Inge. Udvalget fordeler dagene mellem sig og 

forsøger at involvere nogle af sognets beboere i flagbetjeningen. 

Michael laver en oversigt over aktuelle flagdage.  

8. Særligt nummer til Mobile Pay? Henning forhører sig hos Inge Hauge. 

9. Sogneudflugt. Telefonisk tilmelding til Ida, betaling i bussen til Ib.  

Hvem følger op på kontakt til spise/kaffesteder og bus.  

Jimmi kontakter Lone. 

10. Udlejning af del af haven tilhørende præsteboligen. Ny ejer er 

interesseret i at leje. Menighedsrådet besluttede sig for at udleje. 

11. Arrangement for personale og menighedsråd 15.6. Her arrangeres 

evt. demonstration af ophæng til koncerter. Henning mailer med Dorte 

vedrørende den praktiske afvikling af arrangementet.  

Tilmelding senest 7.6. 

12. Evt. 

Kirkefrokost. Jimmi spørger Dorte om restriktionerne. Jimmi og Inge 

deltager i frokosten og hjælper til. 

Der mangler en frivillig til feriehjælpen. 

 

                                                                 12.5.21 Anne Serup 

 

 

 

  

 

 

 


